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– W czasie rozmowy na 
kanale "Właściwi ludzie", 
członek Zarządu Powiatu 
Wołomińskiego mieszka-
jący w Ząbkach – Grze-
gorz Siwek, wyjaśnił, że 
Wspólny Bilet od wielu lat 

nie obowiązuje w Ząbkach 
a do Biletu Metropolitalnego 

każda gmina dopłaca 
swoim mieszkań-

com odrębnie 
>> str. 8
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Powszechne szczepienia przeciwko  
COVID-19 ruszają w styczniu 2021 roku.   
Ich kolejność ustala Narodowy Program 

Szczepień, jako pierwsi zaszczepieni  
zostaną seniorzy. 15 stycznia rozpoczęła się 
rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 

dla seniorów, którzy skończyli 80 lat, a od  
22 stycznia rejestrować się mogą osoby po-
wyżej 70. roku życia. Szczepienia zarejestro-

wanych seniorów rozpoczną się  >> str. 3

– Bzpieczeństwo w Ząb-
kach jest dla mnie kwestią 

pierwszoplanową i od momentu objęcia 
przeze mnie funkcji rozpoczęłam działa-
nia w kierunku wzmocnienia etatowego 
KP Ząbki i Straży Miejskiej. (...) ząbkow-
ski Komisariat Policji ma najwyższy 
przydział policjantów w Powiecie Woło-
mińskim, co ma duże znaczenie mając na 
uwadze ogromne braki kadrowe w całym 
garnizonie stołecznym - mówi bur-
mistrz Małgorzata Zyśk>> str. 4

Ruszyła  
rejestracja  
szczepień

Poprawa  
bezpieczeństwa  
niezbędna
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Zmiany 2021 - więcej podatników może 
skorzystać z ryczałtowej formy rozliczenia

O zmianach podatkowych obowiazujących na 2021 rok rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem  
– właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

– Nowy rok to często zmiany, 
nowe przepisy. Jak jest tym 
razem? Jak wyglądają zmiany 
podatkowe na 2021 rok?
– Zmian w przepisach podatko-
wych jest całkiem sporo. Myślę, 
że pokrótce wymienię te najważ-
niejsze, te które dotyczą lub mogą 
dotyczyć jak największej grupy 
przedsiębiorców.
– To proszę wymienić, jakie to 
zmiany.
– Po pierwsze większa grupa 
przedsiębiorców będzie mogła 
skorzystać z ryczałtowej formy 
rozliczenia podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Mianowicie aż 
ośmiokrotnie podniesiony został 
limit przychodów, który warunkuje 
możliwość wyboru ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych: 
z 250 tys. EURO do 2 mln EURO. 
Co to oznacza w praktyce? Ci 
przedsiębiorcy, którzy w 2020 
roku nie przekroczyli kwoty 
sprzedaży odpowia-
dającej równowar-
tości 2 mln EUR, 
a więc prawie 9 
mln zł, mogą co 
do zasady, wybrać 
ryczałtową formę 
rozliczeń na rok 
2021. Dodatko-
wo zlikwidowano 
większość przy-
padków, w któ-
rych określona 
działa lność 
wyłączała z 
możliwości opodatkowania ry-
czałtem od przychodów ewiden-
cjonowanych.
– Jakie to były wyłączenia?
– W 2021 roku, prawo do płacenia 
ryczałtu od przychodów ewiden-
cjonowanych, zyskali m.in. ad-
wokaci, notariusze, radcy prawni, 
doradcy podatkowi, księgowi, 
architekci, inżynierowie budow-

nictwa, fizjoterapeuci, psycholodzy. 
Dotychczas te grupy zawodowe 
nie mogły wybrać ryczałtu. Rów-
nież przedsiębiorcy, którzy wynaj-

mują nieruchomości będą mieli 
możliwość opłacania ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych 
według stawek 8,5% oraz 12,5% 
od nadwyżki przychodów powyżej 
kwoty 100 tys. zł.
– Co jeszcze się zmienia?
– W ustawie o podatku ryczałtowym 
od przychodów ewidencjonowanych 
zmniejszono stawki podatkowe z 

20% do 17% od przychodów uzyski-
wanych w ramach wolnych zawodów. 
Zmniejszono również stawkę ryczał-
tu z 17% do 15% od przychodów 
ze świadczenia niektórych usług, 
np. reklamowych, kulturalnych 
i rozrywkowych, architektonicz-
nych i inżynierskich, finansowych i 
ubezpieczeniowych, ale innych niż 
świadczonych w ramach wolnych 
zawodów, czyli np. przy zatrudnia-
niu pracowników. Możliwe będzie 
również opodatkowanie sprzedaży 
nieruchomości w ramach świad-
czenia usług nabycia i sprzedaży 
nieruchomości na własny rachunek. 
Ale w tym przypadku stawka podatku 
wyniesie 10%. Należy oczywiście 
pamiętać, że w przypadku ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych 
podatek płaci się od przychodu, a nie 
od dochodu, czyli bez pomniejszania 
przychodu o koszty uzyskania.
– Czy coś jeszcze Pan doda do 
tej listy?
– Tak. W przypadku spółek kapi-
tałowych, a więc spółek z ograni-
czoną odpowiedzialnością i spółek 
akcyjnych, również rozszerzono 

krąg podmiotów, które będą mogły 
skorzystać z preferencji.
– O co dokładnie chodzi?
– W 2021 roku prawo do obniżonej 
9% stawki CIT uzyska szersze grono 
płatników. To efekt podniesienia z 
1,2 mln euro do 2 mln euro progu, 
do którego można korzystać z prefe-
rencji. Stawkę 9% CIT będą mogli 
stosować przedsiębiorcy:
 * rozpoczynający prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej (w pierwszym 
roku działalności) albo
 * mający status małego podatnika 
(czyli przychody z poprzedniego 
roku podatkowego poniżej 2 mln 
euro) - jeśli ich przychody nie 
przekroczą w ciągu roku limitu 2 
mln euro.

N o w e
obowiązki dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT 
muszą co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego JPK_VAT.

Przedsiębiorco! 
Nowy obowiązek dotyczy również Ciebie, 

jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje 
VAT-7 lub VAT-7K.

WAŻNE!
Jednolity Plik Kontrolny musi być generowany i przesyłany 

wyłącznie w wersji elektronicznej.

czy Twoja firma jest gotowa na Jpk_VaT?

tel. 22 786 06 11
ul. szeroka 6, 05-230 kobyłka

e-mail: biuro@mojerozliczenia.pl
www.mojerozliczenia.pl

www.facebook.com/mojerozliczenia
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Biuro Rachunkowe
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– W 2021 roku prawo do obniżonej 9% stawki CIT uzyska 
szersze grono płatników. To efekt podniesienia  
z 1,2 mln euro do 2 mln euro progu, do które-
go można korzystać z preferencji. Stawkę 9% 

CIT będą mogli stosować przedsiębiorcy:  
* rozpoczynający prowadzenie działal-
ności gospodarczej (w pierwszym roku 

działalności) albo * mający status małego 
podatnika (czyli przychody z poprzedniego 

roku podatkowego poniżej 2 mln euro)  
- jeśli ich przychody nie przekroczą  

w ciągu roku limitu 2 mln euro – wyja-
śnia Paweł Żółtek, właściciel  biura  
rachunkowego  mojerozliczenia.pl 

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.574 534 999

5000 zł dopłaty do FOTOWOLTAIKI

umów się z doradcą 602 733 336

Full Black na Twoim dachu – panele monokrystaliczne
Najwydajniejsze na rynku panele monokrystaliczne coraz 
częściej pojawiają się na dachach polskich domów. Czarne 
płytki ich ogniw z lepszą sprawnością wyłapują promienie 
słoneczne, co przekłada się na większą produkcję energii 
elektrycznej.

Monokryształ równa się lepsza efektywność
Pojedyncze ogniwo w panelach monokrystalicznych wy-
konane jest z jednego dużego monokryształu krzemu o 
kształcie walca i średnicy około 30 centymetrów. Tnie się 
go na płytki o grubości 2-3 milimetrów. Pierwotnie krzem 
krystaliczny ma kształt kolisty, więc nie wycina się z niego 
kwadratów, a ośmiokąty. Pozwala to uniknąć sporych strat 
materiału.
Wycięte ogniwa zazwyczaj łączy się w trzy sekcje, w któ-

rych napięcie energii wynosi około 35-40 V. Do każdej sek-
cji podpięta jest dioda, co zabezpiecza przed zbyt dużym 
spadkiem mocy ogniwa, gdy zacienieniu ulegnie jedna z 
jego części. Całość, tak jak w przypadku paneli polikrysta-
licznych, pokryta jest warstwą antyrefleksową.
Ogniwa monokrystaliczne wyróżniają się czarną barwą. 
Producenci instalację wyposażają również w aluminiową 
ramę w tym samym kolorze, aby panele elegancko prezen-
towały się na dachu.

Dlaczego warto zainwestować w panele monokrysta-
liczne?
Monokrystaliczne panele słoneczne to gwarancja większej 
wydajności i najlepszej sprawności na rynku – na poziomie 
15-19%. Modułu tego rodzaju wyróżnia również niska masa 

i mniejsze rozmiary. To sprawia, że na tej samej powierzch-
ni dachu zmieści się więcej paneli monokrystalicznych, niż 
polikrystalicznych, które dodatkowo wyprodukują więcej 
energii elektrycznej.
Monokryształy to również najmniejszy spadek mocy w 
czasie użytkowania oraz najwyższa trwałość – minimum 
30 lat. Nowoczesna, dopracowana technologia produkcji 
umożliwia współpracę paneli z wszystkimi typami inwer-
terów i sterowników.
Instalacja monokrystaliczna cechuje się wysoką odpor-
nością na różne anomalie pogodowe.Nie zagraża jej silny 
wiatr, grad, ani zalegający mokry śnieg. Dobrej jakości pa-
nel ma specjalne rowki, które pozwalają na samooczysz-
czanie się ich powierzchni i wydajniejszą produkcję prądu 
nawet podczas kiepskiej pogody. 
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INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Miasta Marki działając na podstawie art. 35 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Markach na okres 21 dni tj. od dnia 
30 grudnia 2020 roku do dnia 19 stycznia 2021 roku 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
na terenie Gminy Miasta Marki.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach pok. nr 1 

tel. 22 781 33 73
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Bez emocji!
Edward M. Urbanowski

Rozpoczęła się „operacja” szczepienia przeciwko COVID-19. I jak to w 
Polsce … afera na dzień dobry. Bo jakże inaczej! Bez afery, bez skandalu, 
władza czułaby się odstawiona na dalszy plan. A tak, proszę, „lud” przemówił. 
Wylał wiadra pomyj na kilka osób, którym „udało się” zaszczepić poza kolejką. 
Władza „interweniowała”, śledztwo, kary, dymisje!

Profesor Antoni Dudek, politolog: Myślę, że się źle stało. Oczywiście, 
takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca. Ale z drugiej strony rozgłos, który 
ta sprawa zyskała, paradoksalnie, może się przysłużyć sprawie bardziej niż 
oficjalne promocje szczepień, które były planowane i które miały się przysłu-
żyć, miały być uzasadnieniem konieczności szczepienia się COVID-19. Iluś 
ludziom sceptycznym da do myślenia, bo jeśli aktorzy i celebryci tak bardzo 
chcą się zaszczepić, to może, rzeczywiście, warto. Moim zdaniem, głównym 
problemem, jaki mamy, nie jest fakt, że w jakiś sposób zaburzono procedurę 
- chociaż oczywiście źle się stało, że ją zaburzono - głównym problemem 
jest to, że bardzo wielu Polaków, jak wynika z badań, nie chce się w ogóle 
szczepić i za kilka miesięcy będziemy mieć z tym olbrzymi problem. Myślę, 
że paradoksalnie ta historia może pomóc. Bardzo bym chciał, żeby tak było!

W wielu innych krajach też jest duża nieufność wobec tej szczepionki. To 
efekt zmian cywilizacyjnych, które nastąpiły. Mamy do czynienia z tym, co było 
już diagnozowane przed pandemią, z potwornym szumem informacyjnym, w 
którym ludzie czują się kompletnie zagubieni i są bardzo podatni na różnego 
rodzaju teorie spiskowe, którymi nas bombarduje również pop kultura, czy 
sensacyjne filmy masowo pokazujące, że rzeczywistość wygląda zupełnie ina-
czej niż wygląda: za wszystkim stoją jakieś wrogie, ciemne siły. Nagle wybucha 
pandemia, na której zarobią, bo zarobią, międzynarodowe koncerny farmaceu-
tyczne, bo to jest fakt - Pfizer czy inne firmy zarobią ogromne pieniądze na 
produkcji szczepionek! I tutaj zaczyna pojawiać się podejrzenie: a nóż, coś za 
tym stoi. Może te szczepienia w ogóle nie są potrzebne, a może nawet są szko-
dliwe, a może będą po nich jakieś powikłania. To pewna naturalna nieufność, 
tylko problem polega na tym, jaka jest alternatywa? Alternatywa jest taka oto, 
że jeśli nie zaszczepi się większość, to koronawirus będzie siał spustoszenie 
znaczenie większe niż to było w tym roku. Dlatego że, w moim przekonaniu, 
nie da się w nieskończoność robić lockdownów. I w efekcie może się zdarzyć 
tak, że jesienią tego roku fala pandemii będzie jeszcze wyższa od tej, z którą 
mieliśmy do czynienia ostatniej jesieni. A liczby są jednak makabryczne, bo, w 
moim przekonaniu, w samym listopadzie z powodu ogólnego kryzysu, nie tylko 
samego COVID-19, zmarło ponad 30 tys. ludzi ponad normatywnie, ponad 
wieloletnią średnią! I to pokazuje skalę problemu, który może się pojawić w 
tym roku. Mogą być setki tysięcy ofiar w najczarniejszym scenariuszu, jeśli, 
rzeczywiście, większość się nie będzie chciała szczepić.

Moim zdaniem, trzeba było, zwłaszcza przy tym stopniu nieufności, przy-
jąć, że w pierwszej grupie szczepionych są z urzędu na przykład: członkowie 
rządu, prezydent, ministrowie Kancelarii Prezydenta, parlamentarzyści i 
wszyscy, którzy chcą. I to powinno być jasno powiedziane. A jeśli chodzi o 
celebrytów, to w ramach promocji akcji szczepień, mogły się zgłaszać wszystkie 
chętne osoby, a potem zrobiono by losowanie, wylosowano by na przykład stu 
znanych aktorów, ludzi kultury itd., którzy też zaszczepiliby się w pierwszej 
kolejności. Można to było zrobić w październiku, listopadzie, kiedy trwały 
oczekiwania na szczepionkę. Nie zrobiono nic, to poszło na żywioł i teraz 
zbieramy tego efekty. To dość polskie, my zawsze czekamy na ostatnią chwilę, 
a później się dziwimy, że coś nie działa!
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Nie jestem za, nie jestem prze-
ciw i nie wstrzymam się – po prostu 
chcę, aby samorząd, który wybra-
liśmy na pięcioletnią kadencję, 
zaczął wreszcie realizować swoje 
podstawowe obowiązki i działał dla 
dobra nas wszystkich.

Wiadomo, każdy z nas ma pra-
wo mieć swoje poglądy. O taką 
niezależność walczyły pokolenia, 
ginęli ludzie marzący o wolności. 
O wolność walczyło również moje 
pokolenie. Nie ma we mnie zgody 
na zachowania jakie ostatnio coraz 
częściej dominują w relacjach 
wśród części naszych samorzą-
dowych „elit”. Jako mieszkaniec, 
zarówno ja, jak i każdy z Was drodzy 
Czytelnicy, mamy prawo rozmawiać 
z kim nam się rzewnie podoba i 
nie powinno to przekładać się na 
sposób traktowania nas przez ko-
gokolwiek ze sprawujących władzę 
– na żadnym szczeblu.

Jako mieszkaniec, zarówno ja, 
jak i każdy z Was drodzy Czytelnicy, 
mam pełne prawo uczestniczyć we 
wszelkiego rodzaju konsultacjach, 
realizować działania społeczne – je-
śli tylko jest na nie zapotrzebowanie 
bez zbędnych komentarzy ze strony 
rządzących w stylu „Nie uważam, 
żeby to był dobry pomysł”. Tym 
samym odwieszam swoje „bycie 
seniorką” do odwołania i trochę 
aktywniej się poudzielam tu i tam....

Jeśli jeszcze nie wiecie co takie-
go się stało, co sprowokowało mnie 
do napisania tego, przepełnionego 
emocjami, tekstu – wyjaśniam: 
Przychodzi taki czas, że tama pęka 
i ten czas właśnie przyszedł.

Czego oczekuję od prawdziwe-
go samorządowca: - Prawdy. Prawdy 
i jeszcze raz prawdy! – nawet, gdyby 
ta prawda była najtrudniejsza do 
przyjęcia. Wolę wiedzieć, że nie 

stać nas na kawałek chodnika niż 
czytać, że on będzie jutro, a jutro 
dowiedzieć się, że go nie ma i nie 
będzie bo na przeszkodzie stanął 
krasnoludek albo zza krzaczka 
wyjrzała jakaś kaczka.

Można raz, można dwa – ale w 
nieskończoność? To już nawet nie 
jest lekka przesada. To drwina z nas 
wszystkich.

Jako mieszkaniec, który znalazł 
się w tym mieście z wyboru, z 
przykrością muszę stwierdzić – 
jak na razie wszystko wskazuje na 

to, że obecna kadencja będzie dla 
Wołomina najgorszą z tych, które 
pamiętam. I wcale nie dlatego, że 
brakuje pieniędzy, tylko dlatego, 
że brakuje szczerości i dobrej woli.

Pisząc te gorzkie słowa, chcia-
łabym jednak wierzyć, że te blisko 
trzy lata, jakie zostały jeszcze do 
końca obecnej kadencji wystarczą, 
aby to, co pękło, udało się jakoś 
zaspawać. 

Bez prawdy daleko nie zaj-
dziemy.

Zapraszam do lektury tekstów 
mojego autorstwa na kolejnych 
stronach bieżącego wydania – ła-
twiej będzie zrozumieć...

Coś pękło
Teresa Urbanowska

– Jako mieszkaniec,  
który znalazł się w tym mieście  

z wyboru, z przykrością  
muszę stwierdzić – jak na razie 

wszystko wskazuje na to,  
że obecna kadencja będzie  

dla Wołomina najgorszą z tych, 
które pamiętam. I wcale nie 

dlatego, że brakuje pieniędzy, 
tylko dlatego, że brakuje  
szczerości i dobrej woli.

Szczepienia będą bezpłatne i dobro-
wolne .Aktualnie dostępne są trzy 
sposoby zapisania się na szczepienie. 
Telefon na całodobową i bezpłat-
ną infolinię – 989. 
Można to zrobić samodzielnie lub za 
pośrednictwem członka rodziny. Do 
zapisu wystarczy numer PESEL oraz 
numer telefonu komórkowego. Na po-
dany numer zostanie przesłany SMS  
z potwierdzeniem umówienia wizyty 
na szczepienie. W ten sposób można  
zarejestrować swoich dziadków lub 
rodziców. Podczas rejestracji należy 
wybierać dokładny termin oraz miej-
sce szczepienia. Następnie odebrać 
SMS z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie
Rejestracja elektroniczna poprzez 
e-Rejestrację dostępną na pa-
cjent.gov.pl (wymagany jest profil 
zaufany)
System zaproponuje pięć dostęp-
nych terminów w punktach szcze-
pień, które znajdują się w pobli-
żu. Jeśli żaden z proponowanych 
terminów nie będzie odpowiadał  
osobie, która dokonuje rejestracji, 
albo będzie chciała zaszczepić się  
w innym punkcie, w innym mieście 
– będzie taka możliwość. Wystarczy 
skorzystać z dostępnej wyszukiwarki 
i wskaać dogodną datę i lokalizację. 
Zaraz po dokonaniu rezerwacji, osoba 
rejestrująca się otrzyma  SMS, a na-
stępnie ponownie przypomnienie o 
szczepieniu dzień przed planowanym 
terminem. 
Bezpośrednie zgłoszenie w punk-
cie szczepień. 
W  Powiecie Wołomińskich punkty 
szczepień działają w każdej gminie.  
W Markach będą je realizować trzy 
placówki medyczne:
• Marecki Ośrodek Zdrowia przy ul. 
Sportowej 
•  Esculap przy ul. Fabrycznej
• Centrum Medyczne przy ul. Kasz-
tanowej
W Markach działa również lokalna 
infolinia na temat rejestracji (czynna 
w dni powszednie) - nr 782 210 260.
W Ząbkach można się zaczepić 
przeciwko COVID-19 w pięciu 
placówkach. Są to:
• Centrum Medyczne Fundamenti 
przy ul. Ks. I. Skorupki 37A
• Centrum Medyczne LECZY-
-MED przy ul Krasickiego 14/U2
• Niepubliczny ZOZ Przychodnia 
Lekarska "VITAL" przy ul. Józefa 
Piłsudskiego 1
• Poradnia lekarza POZ przy  
ul. ks. Igcego Skorupki 71
• Samodzielny Publiczny ZOZ Miej-
ska Przychodnia Zdrowia przy ul. 
Orla 1

W Kobyłce szczepienia wykony-
wane są w:
• MARVIT s.c. ul. Głowackiego 4 
• BELLESA-MED ZDROWIE 
Sp. z o.o. ul. Załuskiego 35  oraz 
ul. Napoleona 20   
• Samodzielny Publiczny ZOZ   
w Kobyłce przy ul. Żymirskiego 2
Miasto Kobyłka podjęło współ-
pracę z miejscowymi taksów-
karzami, którzy  w uzasadnio-
nych przypadkach będą dowo-
zić mieszkańców do punktów 
szczepień.
Dwa ośrodki prowadzą szcze-
pienia w Zielonce. Są to:

• Centrum Multi-Medica Sp z o,o, 
Szpital przy ul. Poniatowskiego 97
• Poradnia lekarza POZ (dorośli i 
dzieci) Miejski Ośrodek Zdrowia 
w Zielonce przy ul. Mickiewicza 18 
Na szczepienia mogą zapisać się 
mieszkańcy Radzymina. 
Zaszczepić można się w POZ w CM 
Radzymin (ul. Konstytucji 3 Maja 17 
w Radzyminie), w filii w Dąbrówce i 
w filii w Woli Rasztowskiej. Informa-
cje można uzyskać na nfolinii pod nr 
tel. 22 6676 757.
W uzasadnionych przypadkach (np. 
niepełnosprawność) istnieje możli-

wość zorganizowania dojazdu przez 
gminę Radzymin. 
Mieszkańcy Tłuszcza, Jadowa, 
Woli Rasztowskiej, Strachówki, 
Klembowa i Ostrówka, najbliżej 
położne punkty szczepień znaj-
dą w: 
• Centrum Medycznym im. Bitwy 
Warszawskiej 1920r. w Radzyminie 
• Samodzielnym Publicznym Ze-
spole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Woli Rasztowskiej, ul. Osiedlowa 5    
• Poradni Medycyny Rodzinnej s.c 
"Razem" w Jadowie, ul. Kościuszki 2, 
• Przychodni "Salus" w Ostrówku, 
ul. Koczorowskiej 2, 

• Centrum Medyczno-Diagnostycz-
nym Sp. z o.o. w Strachówce, ul. Nor-
wida 7, a także w Wołominie. 
Osoby starsze i niepełnosprawne, 
mające już wyznaczony termin  
i trudności z dotarciem  do punktu  
szczepień mogą skorzystać ze spe-
cjalnie zorganizowanego bezpłatnego 
transportu. Wystarczy zadzwonić do 
UM w Tłuszczu pod nr 29-757-30-16 .
Mieszkańcy gminy Klembów mający 
trudność z dotarciem do punktu 
szczepień, proszeni są o kontakt  
z Bartoszem Brykiem pod numerem 
telefonu 29 753 88 02.

W Wołominie  szczepienia pro-
wadzą:
• Miejski Samodzielny Publiczny 
ZOZ Nr 2, ul. Wileńska 74,
• Niepubliczny ZOZ “MARVIT”-
-Poradnia lekarza rodzinnego, ul. 
Kościelna 38 
• Niepubliczny ZOZ MAK-MED, 
Al. Armii Krajowej 64/13, 
• Przychodnia DEKAMED – 
Punkt szczepień, ul. Lipińska 99,.
W uzasadnionych przypadkach 
osoby (powyżej 70 r.ż. oraz ze 
znaczną niepełnosprawnością), 
mogą skorzystać ze zorganizo-
wanego przez gminę transportu. 

Zgłoszenia przyjmowane są pod 
numerem 22 763 30 24. 
Pacjenci z Dąbrówki najbliższy 
punkty szepień znajdą: 
• w Poradni Lekarza POZ w Kuli-
gowie, ul. Warszawska 5
Mieszkańcy gminy Poświętne 
mogą zaszczepić się w
• Przychodni Zdrowia w Poświęt-
nem,  ul. Szkolna 4
Osoby mające problemy z do-
tarciem mogą zgłaszać to sekre-
tarz gminy  Poświętne Agnieszce 
Gryglas pod numerem telefonu  
515 508 740       Aleksandra Olczyk

Ruszyła rejestracja 
szczepień

Rozpoczął się kolejny etap walki z globalną pandemią. Od 15 stycznia)roz-
poczęły się zapisy na szczepienia dla osób, które ukończyły 80 rok życia.
Od 22 stycznia, będą mogły to zrobić osoby, które mają 70 lat. 

makulaTura • Folia • BiG BaG • iNNe

eko SerWiS

ul. Ciechanowska 10, 06-460 Grudusk NiP/VaT no Pl 5661963761
e-mail: ekoserwis.kr@wp.pl BDo 000029426
tel. 0048 780 058 408

SkuP • ODBIÓR • ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Istnieje możliwość zmiany 
terminu lub anulowania  
wizyty, a także wybranie 
innego punktu szczepień 
przed przyjęciem pierw-
szej dawki szczepionki. 
Jednak już po pierwszym 
szczepieniu nie będzie 
można dokonać zmiany. 
Wynika to z konieczności 
podania drugiej dawki 
szczepionki, która po-
chodzi od tego samego 
producenta. Druga dawka 
musi też zostać podana 
w określonym terminie, 
tak by szczepienie było 
maksymalnie skuteczne.

fot: Pixabay.com
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Zadaniem aplikacji jest 
podpowiadanie mieszkań-
com co i kiedy mogą zrobić 
ze swoimi odpadami.

Podstawowa funkcja 
to zarządzanie harmono-
gramem odbioru śmieci 
– na dzień przed odbiorem 
danej frakcji, mieszkańcy 
otrzymują informację z 
przypomnieniem. Dla tych, 
którym zależy, by śmie-
ci nie leżały na dzikich 
wysypiskach, stworzono 
pożyteczną funkcję: gdy 
dana osoba zauwa-
ży, że śmieci są tam, 
gdzie na pewno nie 
powinny trafić, np. 
ktoś rozsypał je w 
lesie, wystarczy zro-

bić zdjęcie i udostępnić je 
w aplikacji. Dzięki wyko-
rzystaniu lokalizacji GPS, 
pracownicy MPK Pure 
Home łatwo zlokalizują 
takie nielegalne wysypisko 
i w porozumieniu z Gminą 
będą mogli je szybciej usu-
nąć. Informacja przekazana 
przez mieszkańców pozwo-
li też szybko powiadomić 

odpowiednie służby, które 
mogą odnaleźć i zidentyfi-
kować tego, kto dopuścił się 
zaśmiecenia środowiska.

Aplikację można pobrać 
nieodpłatnie z Google Play 
lub App Store. Po jej za-
instalowaniu, mieszkańcy 
otrzymują m.in. dostęp do 
harmonogramu wywozu 
odpadów online, opcji po-

wiadomienia SMS o typie 
odpadów, które będą od-
bierane następnego dnia, 
możliwość automatycz-
nego przesłania fotografii 
nielegalnego składowi-
ska śmieci pod e-adres 
uprawnionych pracow-
ników, łatwe zamówienie 
kontenera budowlanego 
KP-7, możliwość uzyskania 
informacji jak segregować 
odpady, miejscu prowa-
dzenia PSZOK tj. Punktu 
Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych oraz 
jakie odpady można oddać 
do PSZOK

Źródło: UG Dąbrówka

Aplikacja MPK 
Pure Home Moje 
Odpady. ułatwia 
również zamawianie 
specjalnych konte-
nerów budowlanych 
(KP-7), przeznaczo-
nych na większą 
partię niestandardo-
wych odpadów – np. 
poremontowych.  

Firma MPK Pure Home, która w gminie Dąbrówka 
zajmuje się odbiorem, transportem i utylizacją 
odpadów, udostępniła mieszkańcom własną mo-
bilną aplikację: MPK Pure Home Moje Odpady. 

Aplikacja usprawni 
odbiór odpadów  
komunalnych

harm
onogram

 w
 telefonie

Idea uhonorowania 
babć i utworzenia  w Pol-
sce dedykowanego im 
święta pojawiła się w ty-
godniku „Kobieta i Życie”  
w 1964 roku. Już rok 
później święto to zaczeły 
popularyzować inne ma-
dia m.in. „Express Po-
znański”, a jego głównym 
pomysłodawcą był Kazi-

mierz 
F l i e -
ger. W 
r o k u 
1 9 6 6 
również 
„Express 
Wieczorny” 
ogłosił dzień 21 
stycznia „dniem babci”. 

Dzień Dziadka zyskał 
w Polsce popularność 
dopiero w latach osiem-
dziesiątych XX wieku, a 
tradycja uhonorowania 
dziadków przywędrowala 
do nas ze Stanów Zjed-

noczonych. Oba te święta 
mają na celu  uświadomić 
dzieciom, jak wiele za-
wdzięczają swoim  bab-
ciom i dziadkom. 

Dzień Babci i Dzień 
Dziadka nie są świętami 
międzonarodowymi, w 
poszczególnych krajach 
obchodzone są w różnych 
terminach. W Stanach 
Zjedniczonych Narodo-
wy Dzień Dziadków, jest 

świętem oficjalne za-
twierdzonym przez 

Kongres i prezyden-
ta i posiada swój 
hymn.

W do-
bie pande-

mii troska 
o  b a b c i e 

i  d z i a d k ó w 
jest szczególnie 

istotna.
W imieniu redakcji 

Życia Powiatu na Mazow-
szu  wszystkim babciom i 
dziadkom składamy naj-
serdeczniejsze życzenia 
dużo zdrowia, radości i 
uśmiechu każdego dnia. 

Aleksandra Olczyk

Idea uhonorowa-
nia babć i utworze-
nia dedykowanego 

im święta  
pojawiła się  
w tygodniku 

„Kobieta 
 i Życie”  
w 1964 

roku. 

21 i 22 stycznia stwarzają wspaniałą okazję,  
aby podziękować naszym babciom i dziadkom  
za wszystko, co dla nas robią oraz okazać,  
jak bardzo ich kochamy i doceniamy. 

Pamiętaj  
o babci i dziadku

podziel się m
iłością

Wyrażam głęboki żal i wyrazy 
współczucia dla Rodzin dotknię-
tych tragediami, do których do-
szło w okresie noworocznym, a w 
których stracili życie Mieszkańcy 
naszego miasta. Sprawca zda-
rzenia, do którego doszło w noc 
sylwestrową został zatrzymany, 
natomiast w przypadku zabójstwa 
właściciela sklepu warzywnego 
trwa dochodzenie, na którego wy-
niki musimy poczekać. Wierzę, że 
sprawcy obu tragicznych zdarzeń 
zostaną za swoje czyny postawieni 
przed sądem i skazani.

W związku z tym, że dotarły 
do mnie niepokojące informa-
cje o licznych napaściach na 
kobiety, kradzieżach, pobiciach, 
notorycznych kradzieżach tablic 
rejestracyjnych i podpaleniach 
samochodów, w poniedziałek 11 
stycznia 2021 r. skierowałam do 
Komendanta Komisariatu Poli-
cji w Ząbkach pismo w sprawie 
udzielenia informacji, odnośnie 
aktualnej sytuacji w zakresie prze-
stępczości  w Ząbkach.  Poinfor-
mowałam też o apelach ze strony 
zaniepokojonych mieszkańców 
z prośbą o działania mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa. 
Mając na uwadze występujące 
wśród mieszkańców poczucie 
zagrożenia, zwróciłam się również 
z prośbą o zintensyfikowanie na 
terenie Miasta patroli policyjnych.

W dniu 12 stycznia 2021 r. zor-
ganizowałam odprawę z Panem 
Marcinem Pałyską Komendantem 
Komisariatu Policji w Ząbkach 
(KP Ząbki) oraz Panem Zbignie-
wem Forysiakiem Komendantem 
Straży Miejskiej w Ząbkach. Na 
odprawie obecni byli również Pan 
Sławomir Pisarczyk Przewodni-
czący Komisji Bezpieczeństwa 
Rady Powiatu Wołomińskiego, 
Pan Arkadiusz Powierża Za-
stępca Burmistrza, Pani Patrycja 
Żołnierzak Sekretarz Miasta. Z 
informacji uzyskanych od Pana 
Komendanta KP Ząbki wynika, 
że statystyki przestępstw na te-
renie Ząbek zmalały w 2020 r. w 
stosunku do roku 2019. 

Chciałabym Państwa poin-
formować, że na terenie Ząbek 
codziennie, przez 7 dni w tygo-
dniu pracują dwa patrole służb 
mundurowych, w tym jeden 

patrol mieszany (funkcjonariusz 
KP Ząbki + Strażnik Miejski), 
oraz jeden patrol Straży Miej-
skiej, codziennie w obchodzie 
na terenie Miasta jest pięciu 
dzielnicowych oraz funkcjona-
riusze ogniwa kryminalnego KP 

Ząbki. W wybrane dni tygodnia 
działają również dwa prewen-
cyjne patrole nocne. Na bieżąco 
odbywają się także patrole pre-
wencyjne Komendy Stołecznej 
Policji (mundurowe i cywilne). 
Aktualnie w terenie są również 
funkcjonariusze realizujący 
zadania związane z pandemią.

Sprawa bezpieczeństwa w 
Ząbkach jest dla mnie priory-
tetowa i od samego początku 
objęcia przeze mnie funkcji 
rozpoczęłam działania w kie-
runku wzmocnienia etatowego 

zarówno KP Ząbki jak i Straży 
Miejskiej. W wyniku moich 
monitów i rozmów z Komen-
dantem Stołecznym Policji, w 
październiku 2020r. do Ząbek 
skierowano dwóch funkcjonariu-
szy policji. Pan Komendant KP 

Ząbki pozyskał jeden dodatkowy 
etat, dzięki czemu ząbkowski 
Komisariat Policji ma najwyższy 
przydział policjantów w Powiecie 
Wołomińskim. Na chwilę obecną 
występują już tylko dwa wakaty 
co ma duże znaczenie mając na 
uwadze ogromne braki kadrowe 
w całym garnizonie stołecznym. 
Problemem nie są tutaj ograni-
czone środki finansowe ale brak 
policjantów.

Wzmocniliśmy również ob-
sadę Straży Miejskiej o dwóch 
funkcjonariuszy oraz pracownika 

biurowego, który odciąża straż-
ników z pracy administracyjnej  
i  umożliwia im wyjście w teren.

Na odprawie ponownie skie-
rowałam wniosek do Panów Ko-
mendantów o zwiększenie liczby 
patroli na terenie Ząbek.

Rozumiem Państwa wzbu-
rzenie wywołane dwoma tra-
gediami, którymi ja również 
jestem głęboko poruszona. 
Jednocześnie proszę Państwa 
o pohamowanie emocji i kiero-
wanie się zdrowym rozsądkiem. 
Całkowite wyeliminowanie prze-
stępczości jest niemożliwe, choć 
zrozumiałe jest to, że oczeku-
jemy skuteczności działania 
służb mundurowych, dlatego 
pozwólmy im działać, gdyż są 
powołane do tego, aby dbać o 
nasze bezpieczeństwo. 

Poprawa  
bezpieczeństwa  
niezbędna

W styczniu ząbkowską społecznością wstrząsnęły tragiczne wydarzenia, do których 
doszło na ul. Powstańćów. W ich wyniku śmierć ponieśli dwaj mieszkańcy miasta. 
Do kwestii bezpieczeństwa w Ząbkach odniosła się burmistrz Małgorzata Zyśk

Potrzeba zainstalowania w kluczowych punktach miasta nowoczesnego monitoringu jest kwestią 
bezdyskusyjną. Starania w tym kierunku władze miasta podjęły jeszcze w 2019 roku.

Budowa nowoczesnego mo-
nitoringu jest kwestią niezwykle 
ważną jeśli chodzi o  funkcjo-
nowanie miasta i zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańcom. Z tego też względu w 
2019 roku składaliśmy wniosek 
o dofinansowanie monitoringu 
miejskiego w ramach „Programu 
Ograniczenia Przestępczości i 
Aspołecznych Zachowań Razem 
Bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2018-2020”. Z 
uwagi na duże koszty związane 
z koniecznością wykonania pro-
fesjonalnego i  funkcjonalnego 
systemu nasze działania podzie-
liliśmy na etapy. W 2020 roku 
zostały sporządzone procedury 

funkcjonowania monitoringu 
miejskiego, wydzieliliśmy po-
mieszczenie na serwerownię 
oraz wykonaliśmy koncepcję 
systemu monitoringu na terenie 
miasta. Ustaliliśmy, że centra 
oglądowe zostaną umieszczone 
zarówno w Straży Miejskiej, jak 
i na Komisariacie Policji w Ząb-
kach. Będziemy w roku bieżącym 
składali kolejne wnioski o dofi-
nansowanie monitoringu, tym 
razem ze środków konkursowych 
przeznaczonych na zwalczanie 
covid 19. 

W budżecie miasta na rok 
2021 zostały wpisane wszystkie 
inwestycje, których realizacja 
wynika z pozyskanych środków 

zewnętrznych. Niezależnie od 
tego, czy uda nam się pozyskać 
dofinansowanie na monitoring 
czy nie, będziemy realizowali 
scalanie i rozbudowę monito-
ringu miejskiego, aby zwiększyć 
poczucie bezpieczeństwa w mie-
ście. Jako burmistrz deklaruję też 
wsparcie Komendy Policji w Ząb-
kach, jeśli chodzi o finansowanie 
służb ponadnormatywnych, o ile 
zostanie zapewniona obsługa 
kadrowa po stronie policji. Takie 
dofinansowanie było udzielane 
do 2018r. kiedy miejscowy Ko-
misariat był w stanie zapewnić 
obsadę takich służb. Sprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców 
jest dla mnie priorytetem.

Obecnie monitoring na te-
renie miasta jest zainstalowany 
w tunelu, na dwóch parkingach 
w  centrum oraz w pasażu na 
Orlej. Monitoring funkcjonuje 
też w Miejskim Centrum Sportu, 
Miejskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji, na terenie rekreacyjnym 
między basenem a trybuną oraz 
na terenie placówek oświatowych 
i w miasteczku ruchu drogowego. 
Przy realizacji kolejnych inwesty-
cji monitoring jest przewidziany 
w Parku Miejskim Szuberta, na 
skwerze 11 Listopada przy insta-
lacji fontanny oraz w parku na Po-
wstańców przy ul. Żołnierskiej. 

Małgorzata Zyśk
Burmistrz Miasta Ząbki

Burmistrz i miejscy radni  
zgodni w kwestii monitoringu

– Bzpieczeństwo  
w Ząbkach jest dla mnie 
kwestią pierwszoplanową 
i od momentu objęcia 
przeze mnie funkcji rozpo-
częłam działania  
w kierunku wzmocnienia 
etatowego KP Ząbki  
i Straży Miejskiej. (...) ząb-
kowski Komisariat Policji 
ma najwyższy przydział 
policjantów w Powiecie 
Wołomińskim, co ma 
duże znaczenie mając na 
uwadze ogromne braki 
kadrowe w całym garni-
zonie stołecznym - mówi 
burmistrz Małgorzata Zyśk

W związku z zabójstwem z dnia 10 stycznia w Ząbkach zwracamy się z prośbą do 
kierujących o przekazanie nagrań z rejestratorów jazdy pojazdów, które przemieszczały 
się w tym dniu m.in. ulicami Powstańców, Maczka, Złota, Podleśna w godz. 17-19.

Nagrania można przekazać bezpośrednio do Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym 
i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (tel. 477236559) lub do najbliższej jednostki 
policji, wskazując na komórkę prowadzącą sprawę.

Komunikat prasowy policji w związku z zabójstwem  
z dnia 10 stycznia w Ząbkach
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 i Szukam pracy
BeZPłaTNe!

- Wpisując w formularzu 
PIT adres zamieszkania  
w gminie Radzymin  
sprawisz, że w regionie  
zostaną zachowane wpływy  
z PIT-ów podatników oraz z 1% 
podatków na lokalne organizacji 
pożytku publicznego  
– przypomina Krzysz-
tof Chaciński, bur-
mistrz Radzymina

Gmina Radzymin przy-
stąpiła do największego w 
Polsce projektu umożliwia-
jącego efektywne wspiera-
nie lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz prowa-
dzenie kampanii rozliczania 
PIT-ów na terenie jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Skorzystanie z bezpłatnego 
programu do rozliczenie 
PIT pozwoli na to, aby wpły-
wy z 1% podatku trafiły do 
radzymińskich OPP.

Program PIT dla miesz-
kańców gminy Radzymin.

Program skonfigurowany 
do rozliczania PIT w gminie 
Radzymin dostępny pod ad-
resem strony internetowej: 

https://www.pitax.pl/rozlicz/
urzad-miasta-i-gminy-ra-
dzymin/

Korzyści z korzystania 
z bezpłatnego programu 
PITax: • dwa razy więcej 
ulg podatkowych – system 
sam podpowiada z jakich ulg 
użytkownik może skorzystać. 
• gwarancja 100% popraw-
ności obliczeń – zapewnio-

na w regulaminie usługi 
• prosta obsługa i proste 
pytania – dzięki pytaniom 
i podpowiedziom w prosty 
i intuicyjny sposób doko-
nasz rozliczenia. • obsługa 
wszystkich druków PIT – 
rozliczysz nawet najbar-
dziej nietypowe przychody 
• otrzymasz oficjalne UPO 
– Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru zeznania wysłanego 
przez Internet
    przyspieszony zwrot podat-
ku – otrzymasz już w 45 dni

Aby skorzystać z progra-
my nie musisz instalować 
dodatkowego oprogramo-
wania. Wystarczy komputer 
z dostępem do Internetu i 

do najbardziej popularnych 
przeglądarek internetowych.
Nie musisz być zameldowa-
ny w gminie Radzymin. Nie 
musisz składać żadnych 
dodatkowych dokumentów.

Pamiętaj tylko, aby wpisać 
w formularzu PIT adres 
zamieszkania w gminie Ra-
dzymin i zachować potwier-
dzenie deklaracji PIT.

„Wspieraj lokalnie”– skorzystaj z bezpłatnego 
programu do rozliczenia PIT, który umożliwia 
swobodny wybór i przekazanie 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych wybranej, 
lokalnej Organizacji Pożytku Publicznego.

Rozlicz PIT 2021  
w gminie Radzymin! 
Wspieraj gminę Radzymin 
i lokalne organizacje

W
zbogać gm

inę w
 której m

ieszkasz 

Zacznijmy od teorii: Do podsta-
wowych czterech funkcji radnego 
należą: utrzymanie stałej więzi z 
mieszkańcami i ich organizacjami, 
uczestniczenie w pracach rady i jej 
komisji oraz innych instytucji samo-
rządowych, do których dany radny 
został wybrany lub desygnowany, 
wybór przewodniczącego rady oraz a 
może przede wszystkim - reprezen-
towanie wyborców w radzie gminy i w 
innych instytucjach samorządowych 
oraz troszczenie się o ich sprawy. O 
etyce i wzajemnym szacunku już nie 
wspominając. Tyle teoria. Niestety 
jak to w życiu bywa teoria swoje a 
praktyka swoje. Ale po kolei...

Wielkimi krokami zbliżamy się 
do półmetka długiej, bo pięcioletniej 
kadencji. Od blisko roku tkwimy w 
świecie, który jeszcze do niedawna 
był dla nas jedynie literacką fikcją. 
Wokół nas zmieniło się niemal 
wszystko, wszystko, poza polityką – 
ta nie tylko na szczeblu krajowym 
staje się coraz trudniejsza do 
zaakceptowania.

To normalne, że poglądy 
radnych powinny się ze sobą 
ścierać, ale to, że jedni drugich 
właśnie za poglądy coraz brutalniej 
prześladują do normalnych zaliczyć 
się już nie da.

Końcówka 2020 roku: w Woło-
minie odbyło się posiedzenie rady, 
na którym pod głosowanie radych 
poddany został budżet na 2021 rok 
przygotowany przez Burmistrz i jej 
urząd. Czegoś jednak po drodze za-
brakło i nie spotkał się on z akcepta-
cją wystarczającej ilości radnych. 
W głosowaniu było pół na 
pół. Niby nic w tym 
dziwnego… a jed-
nak – to co działo 
się w kolejnych 
dniach, przynaj-
mniej u mnie - 
budzi ogromny 
niepokój.

Ws z y s t ko 
zaczęło się od 

wpisu na FB zamieszczonego na ofi-
cjalnym profilu Burmistrz Wołomina 
Elżbiety Radwan, gdzie pojawiły się 
niemal dramatyczne informacje o 
tym, że praktycznie nie będzie ni-
czego: wspólnego biletu, inwestycji, 
opłat i wielu innych działań. Ale nie to 
jest dla mnie w całym tym zdarzeniu 
największą kpiną z demokracji, tylko 
to, o czym przeczytałam po kilku 
dniach.

Zbulwersowała mnie informacja 
zamieszczona przez Agnieszkę 
Kozę, radną z Duczek, która podzie-
liła się tym, co od kilku dni spotyka ją 
w miejscu zamieszkania, w związku 
z tym głosowaniem. Pojawiły się też 
hejtujące jej osobę wpisy w Inter-
necie. 

- Agresja w Internecie to był tylko 
wierzchołek góry lodowej. Więcej 
nieprzyjemności zadziało się w realu 
– mówi radna Koza. W okolicach w 
których mieszka kobieta kolporto-
wano obraźliwe ulotki i plakaciki z 
jej wizerunkiem. - Były jeszcze inne, 
bardzo nieprzyjemne sytuacje, ale 
nie chciałabym na razie o tym mówić, 
bo sprawa jest zgłoszona na policję.  
W tej chwili sprawa jest również 
analizowana przez prokuraturę – wy-
jaśnia nasza rozmówczyni. - Czekam 
na zakończenie działań prokuratury 
i informację, czy zaistniała sytuacja 
będzie nosiła znamiona przestęp-
stwa. Na razie wolałabym więc o tym 
nie mówić – dodaje.

Co spowodowało taki rozdźwięk 
w radzie i idące za tym represje?  
- Mogę mówić tylko za siebie, ale 
myślę, że wszyscy mamy podobne 
zdanie w tym temacie. Planowana 
na 2021 wysokość deficytu budże-
towego w wysokości ok. 13,7 mln 
jest bardzo niepokojąca. Nie można 
być przekonanym, że panujemy nad 
budżetem i realizujemy strategiczne 
wizje, jeśli jeszcze na koniec 2020 
roku wynik ten miał zamknąć się 
nadwyżką w kwocie ok. 400 tyś zł 
(zgodnie z uchwałą budżetową na 
rok 2020 przyjętą w grudniu 2019 
roku). Jak zakończymy rok póki 
co jeszcze nie wiadomo, wiadomo 
jednak, że w połowie roku gmina 
miała kłopoty ze spłaceniem 8 mln 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
a planowane zadłużenie na koniec 
września wynosiło już 122,5 mln . 
W przyjętym WPF z grudnia 2019 
roku: w 2020 roku dług miał wy-
nieść około 123,4 mln. W ostatniej 
uchwale o zmianie WPF, kwota 
długu ogółem wynosi: 133,5 mln jest 
zatem o ponad 10 mln zł wyższa niż 
pierwotnie zakładano. W przypadku 
roku 2021 plan zakłada łączne zadłu-
żenie Gminy na poziomie 143 mln. 
Można przypuszczać, na podstawie 
doświadczeń ostatnich lat, że finalnie 
kwota ta będzie znacznie wyższa.

Prawda jest taka - mimo tego co 
mówi pani burmistrz - ten budżet 
nie jest dobry on jest po prostu sła-
by. Doświadczenia poprzednich lat 
pokazują, że wołomiński budżet to 
przeszacowane dochody oraz niedo-
szacowana „oświata”. Znów więcej 
na administrację (w tym na obsługę 
Rady Miejskiej) i promocję, a w 
inwestycjach marazm. To przykre, 
że w naszej radzie brak jest dialogu, 
chęci współpracy. Po stronie koalicji 
rządzącej na pierwszym planie jest  
uprawianie polityki... a przecież 
wszystkim nam powinno zależeć na 
tym samym - na dobru gminy i jej 
mieszkańców a brak budżetu, jak 
na razie, w niczym nie przeszkadza 
i na pewno nie jest powodem do 
tego żeby kłamać – podkreśla radna 
Agnieszka Koza.

 Teresa Urbanowska

–  Prawda jest taka - mimo tego co mówi pani burmistrz - ten 
budżet nie jest dobry on jest po prostu słaby. (...) Znów więcej 

na administrację (w tym na obsługę Rady Miejskiej) i promocję, 
a w inwestycjach marazm. To przykre, że w naszej radzie brak 

jest dialogu, chęci współpracy. Po stronie koalicji rządzącej 
na pierwszym planie jest  uprawianie polityki... a przecież 

wszystkim nam powinno zależeć na tym samym - na dobru 
gminy i jej mieszkańców a brak budżetu, jak na razie, w 

niczym nie przeszkadza i na pewno nie jest powodem do 
tego żeby kłamać – podkreśla radna Agnieszka Koza.

Polityka? Raczej dziecinada 
Patrząc na to, co dzieje się w wołomińskim samorządzie, czytając różne dyskusje na forach, mam 
wrażenie, że od czasu do czasu konieczne jest przypomnienie schematu, według którego powinien 
funkcjonować samorząd lokalny. Dziś będzie troszkę o radnych i Radzie Miejskiej w Wołominie.

Budownictwo 
Usługi

Docieplanie budynków, szybko, 
tanio, solidnie. tel. 502 053 214

Usługi - Różne   

OGŁOSZENIA DROBNE

Juniorzy
w Wołominie   
zapraszają 

do treningów

Zapraszamy  
na treningi siatkówki

chłopców w wieku 16-18 lat 

Klub Siatkówki  
Huragan Wołomin

informacje o treningach
tel. 506 118 662

- Nauka zdalna jest wyzwaniem 
nie tylko dla uczniów, ale również 
dla nauczycieli i rodziców. Dzieci 
pozbawione kontaktu ze swoimi 
rówieśnikami w szkole przeniosły 
swoją aktywność do Internetu. 
Pedagodzy i opiekunowie powinni 
stworzyć dla nich bezpieczną wir-
tualną przestrzeń, która pozwoli 
im utrzymać relację z przyjaciółmi, 
ale również pomoże w nauce oraz 
pozwoli zapobiec zagrożeniom, 
które niesie ze sobą korzystanie z 
Internetu. – przekonuje Konstanty 
Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

- Proponowany cykl webinariów 
dla rodziców i nauczycieli wynika z 
uwag i wniosków, które zebraliśmy 
podczas monitoringu kształcenia 
na odległość w mazowieckich szko-
łach. Widzimy przede wszystkim 
potrzebę wsparcia potrzeb emocjo-
nalnych i psychicznych dzieci oraz 
młodzieży. Od tego też zaczynamy 
nasze spotkania. Kolejne webinaria 
poświęcamy m.in. wspomaganiu 
w nauce, bezpieczeństwu w sieci, 
ochronie danych osobowych. – 
informuje Aurelia Michałowska, 
Mazowiecki Kurator Oświaty.

Program ma na celu wspoma-
ganie dzieci i młodzieży w nauce 
na odległość poprzez przekazanie 
rodzicom i nauczycielom wiedzy i 
umiejętności przydatnych w orga-
nizacji bezpiecznego procesu zdal-
nej edukacji. Realizacja odbędzie 
się w cyklu webinarów w formie 
online w okresie styczeń – marzec 
2021 r. Cykl spotkań będzie się 
składał z 3 webinarów dla rodziców 
oraz 3 dla nauczycieli i środowiska 
szkolnego/edukacyjnego prowa-
dzonych przez ekspertów w danej 
dziedzinie. Spotkania online zo-

staną poprzedzone rozpoznaniem 
potrzeb adresatów, którego celem 
będzie zebranie pytań i zagadnień 
we wskazanym obszarze tema-
tycznym. Pozwoli to na doprecyzo-
wanie zakresu tematycznego oraz 
zbudowanie programu spotkań 
zgodnie z oczekiwaniami odbior-
ców. Webinary są zaplanowane na 
godzinę 18.00 dla rodziców oraz 
na godzinę 14.00 dla nauczycieli. 
Spotkania zostaną zrealizowane 
na kanale YouTube (wcześniej 
nagrane w uzgodnionym z eks-
pertami terminie). Rekrutacja 
oraz komunikacja organizacyjna z 
uczestnikami będzie się odbywać 
poprzez dyrektorów szkół.

Każdy zainteresowany będzie 
mógł też śledzić webinarium on - 
line. Podajemy link do najbliższego 
spotkania 21 stycznia o godz. 18.00 
https://youtu.be/ohhXySQM4g8  
(będzie on uaktywniony w termi-
nie emisji). 

W ramach projektu opracowany 
został poradnik, który będzie po-
mocą dla dyrektorów, nauczycieli 
i rodziców w rozwiązywaniu pro-
blemów, które mogą wystąpić po 
powrocie ucznia z nauki zdalnej 
do klasy szkolnej pod redakcją dr 
Lidii Popek, konsultanta woje-
wódzkiego w dziedzinie psychiatrii 
dzieci i młodzieży, dr Agnieszki 
Kałwy, konsultanta wojewódzkiego 

w dziedzinie psychoterapii dzieci 
i młodzieży oraz dr Aleksandry 
Kühn-Dymeckiej, konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie psy-
chologii klinicznej opracowały. 
Publikacja pomoże w rozpoznaniu 
niepokojących sygnałów, wysy-
łanych przez uczniów i będzie 
wsparciem w rozwiązywaniu po-
tencjalnych trudności. Celem 
jest wyposażenie nauczycieli i 
opiekunów w narzędzie do trafnej 
diagnozy, tak aby  zapewnić bez-
pieczeństwo dziecku.

Ewa Filipowicz
Rzecznik Prasowy  

Wojewody Mazowieckiego

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym In-
stytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim 
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało program „Reaguj i wspieraj. Koalicja 
na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. Kierowany jest on do rodziców i 
nauczycieli. Celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w nauce w czasie zdalnej edukacji.

Program „Reaguj i wspieraj. Koalicja  
na rzecz tworzenia bezpiecznego  
środowiska nauczania na odległość”

l.p. Tematyka webinarów Termin emisji

Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży  
w okresie pandemii. 

21.01.2021r.
godz.18.00

2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. 
Atrakcyjne narzędzia i materiały online. 

11.02.2021r.
godz.18.00

3.

Młodzi użytkownicy Internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, 
ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , 
a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w 
cyfrowym świecie ?  

25.02.2021r.
godz.18.00

Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)

4. Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom 
online. Kiedy i jak reagować? 

04.03.2021r.
godz.14.00

5. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na 
odległość.

11.03.2021r 
godz.14.00

6. Organizacja procesu wspomagania  ucznia ze specjalnymi 
potrzebami w okresie pandemii.  

25.03.2021r.
godz.14.00



KOMUNIKAT STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Starosta Wołomiński informuje, że na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.), 

OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 R. DO ODWOŁANIAW PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM ZAWIESZA SIĘ 

UDZIELANIE PORAD W KONTAKCIE OSOBISTYM
Prawnicy udzielają porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem.
REJESTRACJA PORADY
•	 pod numerem telefonu: 735-736-797 w poniedziałki od 12.00 do 17.00, środy od 11.00 do 15.00, piątki od 8.00 do 12.00,
•	 za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl, w treści e-maila należy podać co najmniej: sposób kontaktu  z prawnikiem, lokalizację punktu, wskazać 

czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego, podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej, nie należy opisywać sprawy będącej przedmiotem porady, 
nie należy do e-maila załączać dokumentów.

UWAGA
Po skorzys taniu  z  n ieodpła tnej  pomocy prawnej  osoba uprawniona ma możl iwości  przekazania  anonimowej  opini i  o  udzie lonej  pomocy  
W KARCIE POMOCY – CZĘŚĆ B – dostępna na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:
•	 pod numerem telefonu: 735-736-797,
•	 za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl,
•	 listownie bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział 

Spraw Obywatelskich, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.
W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem nie składa oświadczenia, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA

LOKALIZACJA HARMONOGRAM 
PRZYJĘĆ

UDZIELAJĄCY 
NIEODPŁATNEJ 

POMOCY PRAWNEJ
GMINA KOBYŁKA
Kobyłka, al. Jana Pawła II 22 
Miejski Ośrodek Kultury
parter

   

poniedziałek 12.00 – 16.00
wtorek 12.00 – 16.00
środa 11.00 – 15.00
czwartek 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

pomocy prawnej udziela
adwokat
radca prawny

GMINA MARKI
Marki, ul. Okólna 14
Szkoła Podstawowa Nr 1
parter, sala „Biuro”

    

poniedziałek 16.30 – 20.30
wtorek 16.30 – 20.30
środa 16.30 – 20.30
czwartek 16.30 – 20.30
piątek 16.30 – 20.30

pomocy prawnej udziela
adwokat 
radca prawny

GMINA RADZYMIN
Radzymin, ul. Letnia 15
parter

poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 12.30 – 16.30
piątek 16.00 – 20.00 

punkt powierzony do prowadzenia 
Fundacji „Spektrum”, z siedzibą:
05-200 Wołomin,  
al. Armii Krajowej 16A
telefon: 503 915 145
e-mail: cpspektrum@gmail.com 
http://www.fundacjaspektrum.pl/ 
pomocy prawnej udziela radca 
prawny

GMINA STRACHÓWKA
Strachówka, ul. Norwida 6
Urząd Gminy
I piętro, pokój nr 16

poniedziałek 14.30 – 18.30
wtorek 12.30 – 16.30
środa 14.30 – 18.30
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 11.30 – 15.30 

punkt powierzony do prowadzenia 
Fundacji „Spektrum” z Wołomina
pomocy prawnej udziela 
radca prawny

GMINA TŁUSZCZ
Tłuszcz, ul. Warszawska 10
Urząd Miasta
parter, pokój nr 8 

    

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 14.00 – 18.00 
środa 12.00 – 16.00
czwartek 12.00 – 16.00 
piątek 8.00 – 12.00 

pomocy prawnej udziela
adwokat 
radca prawny

GMINA WOŁOMIN
Wołomin, ul. Legionów 78
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wołominie 
wejście z tyłu budynku
przyziemie, pokój nr 4

    

poniedziałek 13.00 – 17.00
wtorek 12.00 – 16.00
środa 12.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 12.00 piątek 
8.00 – 12.00

pomocy prawnej udziela
adwokat 
radca prawny 

GMINA ZIELONKA
Zielonka, ul. Lipowa 5
Urząd Miasta
parter, pokój nr 2

    

poniedziałek 16.00 – 20.00
wtorek 16.00 – 20.00
środa 16.00 – 20.00
czwartek 16.00 – 20.00
piątek 16.00 – 20.00

pomocy prawnej udziela
adwokat 
radca prawny

NIEODPŁATNE PORADNICTWO  
OBYWATELSKIE  I MEDIACJA

LOKALIZACJA HARMONOGRAM 
PRZYJĘĆ

ŚWIADCZĄCY 
NIEODPŁATNE 

PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE

GMINA DĄBRÓWKA 
Dąbrówka, ul. 
Kościuszki 12
budynek przy budynku 
Urzędu Gminy, parter

    

poniedziałek 10.00 – 14.00
środa 15.00 – 19.00 

punkt powierzony do 
prowadzenia
Fundacji Rozwoju 
Świadomości Obywatelskiej 
Experto Pro Bono, 
z siedzibą: 22-400 Zamość, ul. 
Legionów 10
telefon: 696 481 090
e-mail: biuro@fundacjepb.pl 
http://www.fundacjaepb.pl/ 
poradnictwo świadczone przez 
doradcę obywatelskiego

GMINA JADÓW
Jadów, pl. Dreszera 17
Biblioteka Publiczna 
Gminy Jadów, I piętro

    

poniedziałek 9.00 – 13.00
wtorek 9.00 – 13.00
środa 9.00 – 13.00
czwartek 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00 

punkt powierzony do 
prowadzenia
Fundacji Experto Pro Bono
z Zamościa
poradnictwo świadczone przez 
doradcę obywatelskiego

GMINA KLEMBÓW
Klembów, ul. 
Żymirskiego 1a
parter

poniedziałek 12.15 – 16.15
czwartek 16.00 – 20.00
piątek 7.45 – 11.45

punkt powierzony do 
prowadzenia
Fundacji Experto Pro Bono
z Zamościa
poradnictwo świadczone przez 
doradcę obywatelskiego

GMINA POŚWIĘTNE
Poświętne, ul. Krótka 1
Urząd Gminy
parter, pokój nr 6

wtorek 12.30 – 16.30
środa 16.45 – 20.45

punkt powierzony do 
prowadzenia
Fundacji Experto Pro Bono
z Zamościa
poradnictwo świadczone przez 
doradcę obywatelskiego

GMINA ZĄBKI
Ząbki, ul. Kościelna 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
parter,  
sala lekcyjna nr 07

   

wtorek 17.00 – 21.00
czwartek 17.00 – 21.00
piątek 16.00 – 20.00

punkt powierzony do 
prowadzenia
Fundacji Experto Pro Bono
z Zamościa
poradnictwo świadczone przez 
doradcę obywatelskiego

WYKAZ PUNKTÓW PORADNICTWA ZLOKALIZOWANYCH  
NA OBSZARZE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2021
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Jest to wielozadanio-
wa maszyna samobież-
na, która, dzięki zasto-
sowaniu innowacyjnych 
rozwiązań, będzie re-
alizowała różne zadania  
w zależności od potrzeb. 

Bez użycia specja-
listycznych narzędzi,  
w krótkim czasie pojazd 
może zostać skonfiguro-
wany do pełnienia funkcji 
zamiatarki chodnikowej; 
maszyny czyszczącej duże 
powierzchnie (min. pla-
ce, parkingi i przejścia 
podziemne); odśnie-
żarki, i posypywarki 
głównie z przezna-
czeniem do ciągów 

pieszych, co ma ogromne 
znaczenie dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa użyt-
kowników dróg.

Nowoczesny, wielo-
zadaniowy sprzęt, dzięki 
hydraulicznemu przegu-
bowi jest bardzo zwrot-
nyco jest szczególnie 
istotne przy wykonywa-
niu prac na chodnikach, 
ścieżkach rowerowych czy  

w ząbkowskim parkingu 
podziemnym. 

Nie mniej istotną kwe-
stią jest również ekologia 
i ochrona środowiska na-
turalnego. 

Zamiatarka została 
wyposażona w system 
recyrkulacji wody. Woda 
zmniejszająca pylenie 
podczas zamiatania jest 
zasysana wraz ze zmiot-

kami, podczyszczana i 
ponownie wykorzystywa-
na dzięki temu zbiornik 
wody o pojemności 160 
litrów pozwala na pięć  
godzin pracy. 

Dodatkowo zamiatarka  
wyposażona jest w system 
filtracji wyrzucanego po-
wietrza wyłapujący cząst-
ki większe niż 2,5 μm 
dzięki czemu urządzenie 
nie tylko spełnia rygo-
rystyczne obostrzenia 
w zakresie emisji pyłów,  
ale także obniża poziom 
zanieczyszczenia powie-
trza w mieście. 

Źródło: UM Ząbki

Pojazd może peł-
nić funkcję zamia-
tarki chodnikowej; 
maszyny czyszczącej 
duże powierzchnie 
(min. parkingi i 
przejścia podziem-
ne); odśnieżarki i 
posypywarki głównie 
z przeznaczeniem do 
ciągów pieszych. 

8 stycznia 2021r. na ząbkowskie ulice wyje-
chał nowy sprzęt do utrzymania dróg. 

Nowoczesny sprzęt 
usprawni utrzymanie 
ząbkowskich ulic 

będzie jeszcze czyściej
W mareckim ratuszu powstał pokój, w którym pracownicy urzędu będą załatwiać sprawy zgłaszane przez 
mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Jest tu m.in. możliwość skorzystania z tłumaczenia migowego. 

Dla osób z niepełnosprawnościami
Prawne potwierdzenie nie-

pełnosprawności w naszym kraju 
ma około 3 mln osób. To oficjalne 
statystyki., a te jak wiadomo nie 
zawsze są zgodne ze stanem 
faktycznym.  Szacunki mówią, że 
grupa osób z niepełnosprawno-
ścią jest to dużo liczniejsza i może 
wynosić nawet od 4 do 7 mln osób. 
Takie osoby również mieszkają w 
Markach. 

– Z myślą o nich, ale także  
o osobach ze specjalnymi potrze-
bami (osoby starsze, kobiety w 
ciąży czy z dziecięcym wózkiem), 
uruchomiliśmy specjalny pokój 
(nr 9), w którym będą obsługi-
wani przez naszych pracowników 
– mówi Jacek Orych, burmistrz 
Marek. 

Marecki ratusz jest budyn-
kiem piętrowym. Aby wejść na 
pierwsze piętro trzeba korzystać 
z dwóch par stromych scho-
dów. Dlatego pokój dla osób z 
niepełnosprawnościami został 
ulokowany na parterze budynku – 
przy wejściu od strony parkingu/
kościoła. To tu, na prośbę miesz-
kańca z niepełnosprawnościami, 
przyjdą urzędnicy mareckiego 
ratusza. 

Taka lokalizacja ma jeszcze 
dwa dodatkowe atuty. 

– Po pierwsze, blisko pokoju nr 
9 znajdują się dwa miejsca parkin-
gowe dla osób niepełnosprawnych.  
Po drugie, to wejście dysponuje 
podjazdem, umożliwiającym 
dotarcie do ratusza osobom na 
wózku, z wózkiem dziecięcym czy 
poruszającym się o kulach – mówi 
Jacek Orych. 

Pokój nr 9 jest wyposażony w: 
poszerzone drzwi (umożliwiające 
wjazd wózków), biurko z obni-
żanym/podnoszonym blatem, 

lupę dla osób słabowidzących, 
ramki podpisowe, komputer 
z kamerą i słuchawkami, któ-
re umożliwią komunikację z 
osobami posługującymi się ję-
zykiem migowym PJM. Dzię-
ki temu ostatniemu rozwiąza-
niu można będzie skorzystać  
z pomocy tłumacza online. 

– Nasz mieszkaniec będzie 
komunikował się z tłumaczem za 
pośrednictwem języka migowego 
i obrazu przesyłanego przez kom-

puter, natomiast nasz pracownik 
będzie słyszał tłumaczenie w 
słuchawkach – opowiada Anna 
Marchlik, sekretarz miasta. 

Załatwienie sprawy osoby ze 
szczególnymi potrzebami stanie 
się prostsze.

– Takie stanowiska tłumacza 
języka migowego uruchomimy 
również w Centrum Aktywności 
Fabryczna 3 oraz Wydziale Po-
datku i Opłat przy Lisa-Kuli 3a 
– zaznacza Anna Marchlik.

Trwają prace rewitalizacyjne w Parku Czartoryskiej. Wejście do parku od ul. Żeligowskiego i cały pasaż 
przez park zostały zamknięte na cele placu budowy. Dostępna pozostaje odnowiona wcześniej część parku 
wokół Domku Ogrodnika. Zgodnie z umową z wykonawcą budowa ma potrwać do połowy 2022 r.

Rewitalizacja Parku Czartoryskiej
Wykonawca rewitalizacji, fir-

ma Apis Polska, przejęła teren w 
październiku 2020 r. i wykonała 
część prac przygotowawczych. 
Obecnie na wygrodzonym terenie 
rozpoczynają się prace budowlane  
w północnej części parku, w 
pobliżu Przedszkola nr 1 w Ra-
dzyminie, gdzie powstaną place 
zabaw i strefa rekreacji. Wcze-
śniej na potrzeby budowy został 
zajęty dawny place zabaw przy 
ul. Żeligowskiego. Urządzenia z 
tego placu będą wykorzystane w 
innych miejscach w gminie. Na 
terenie przedszkola powstaną dwa 
nowe place zabaw, a na terenie 
parku jeszcze jeden ogólnodo-
stępny plac zabaw „Arkadia”. 
Całość prac budowalnych, łącz-
nie z rewitalizacją całego parku  
i zbiornika wodnego, jest zaplano-
wana według umowy do czerwca 
2022 r.

Przygotowania do rewitali-
zacji Parku Czartoryskiej trwa-

ły od wielu lat. Kluczowym 
momentem było pozyskanie  
w 2017 r.  prawie 14 mln 
zł środków unijnych na pro-
jekt  "Zie lony  Radzymin" ,  
z których większość będzie prze-

znaczona na odnowienie Parku 
Czartoryskiej. Było to rekordowe 
dofinansowanie na przebudowę 
parków, które pozyskano w kon-
kursie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej. Dofinansowanie 
przyznano m.in. na podstawie 
szczegółowej koncepcji rewitali-
zacji Parku Czartoryskiej, którą 
gmina opracowała w 2016 r. Po 
jego uzyskaniu burmistrz Radzy-
mina, Krzysztof Chaciński mó-
wił. – Park Czartoryskiej w ciągu 
najbliższych lat stanie się perełką 
przestrzeni miejskiej Radzymina 
i przyjaznym miejscem spotkań, 
rekreacji i wypoczynku. Odno-
wienie parku leżało na sercu mi  
i wielu mieszkańcom, którzy zgła-
szali w tej sprawie pomysły i pro-
jekty, m.in. w budżecie partycypa-
cyjnym. Wykonaliśmy wiele pracy, 
aby zdobyć środki na kompleksową 
rewitalizację radzymińskich par-
ków i teraz zamierzamy je dobrze 
wykorzystać, żeby Radzymin jesz-
cze szybciej zmieniał się na lepsze. 
Dodatkową satysfakcją jest to, 
że pozyskana kwota plasuje nas 
w czołówce rankingu projektów, 
które uzyskały dofinansowanie.

Trwają prace w Parku Czartoryskiej w Radzyminie.

Pokój jest wyposażony m.in. w sprzęt umożliwiący komunikację z osobami posługującymi się językiem migowym

5 stycznia 2021 roku burmistrz Małgorzata Zyśk powołała na stanowisko nowego zastępcy bur-
mistrza miasta Ząbki Arkadiusza Powierżę, wieloletniego pracownika urzędu miasta.

Arkadiusz Powierża zastępcą  
burmistrza miasta Ząbki

Dotychczas Arkadiusz Po-
wierża pełnił funkcję kierownika 
Referatu Inwestycji, a w Urzę-
dzie Miasta w Ząbkach pracuje 
od 14 lat. 

Nowo powołany zastępca bur-
mistrza Miasta Ząbki ukończył 
technikum budowlane w War-
szawie, studia magisterskie na 
kierunku politologia na wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszawskie-
go oraz studia podyplomowe z 
zakresu zarządzania projektami 
w Szkole Głównej Handlowej. 

W Urzędzie Miasta Ząbki 
Arkadiusz Powierża zajmował  
się m.in. opracowywaniem ana-
liz i ocen istniejącego stanu 
infrastruktury technicznej oraz 
prognoz i opinii dotyczących 
działalności inwestycyjnej pod 

kątem rozwoju Miasta, Do jego 
obowiązków należało m.in przy-
gotowywanie propozycji rozwią-
zań inwestycyjnych, przygotowy-
wanie zleceń na wykonanie do-
kumentacji inwestycji oraz nad-

zorowanie procesu uzgadniania  
i uzyskiwania niezbędnych po-
zwoleń administracyjnych. 

Arkadiusz Powierża zajmował 
się również przygotowywaniem 
postępowań przetargowych w 

zakresie inwestycji drogowych  
i kubaturowych w ramach opisu 
przedmiotu oraz współpracą  
z Referatem Funduszy Ze-
w n ę t r z n y c h  i  R o z w o j u  
w przygotowaniu, realizacji  
i rozliczaniu inwestycji współ-
finansowanych ze źródeł ze-
wnętrznych.

– To dla mnie duże wyróż-
nienie. Dziękuję Pani Burmistrz 
za życzliwość i zaufanie, jakim 
mnie obdarzyła, liczę na wsparcie 
ze strony pracowników Urzę-
du Miasta w Ząbkach. Nowe 
obowiązki zobowiązuję się wy-
konywać rzetelnie i sumiennie, 
pracując na rzecz miasta i jego 
mieszkańców - powiedział po 
odebraniu powołania na stanowi-
sko nowy wiceburmistrz Miasta 
Ząbki.

 – To dla mnie duże wyróż-
nienie. Dziękuję Pani  
Burmistrz za życzliwość i 
zaufanie, jakim mnie obda-
rzyła, liczę na wsparcie ze 
strony pracowników Urzędu 
Miasta w Ząbkach. Nowe 
obowiązki zobowiązuje się 
wykonywać rzetelnie i su-
miennie, pracując na rzecz 
miasta i jego mieszkańców  
- mówi Arkadiusz Powierża
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Dzień 29 grudnia 2020  
na długo pozostanie w pa-
mięci strażaków chotników  
z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dobczy-
nie. 

To właśnie wtedy odbyło 
się oficjalne i bardzo uro-
czyste przekazanie średnie-
go samochodu ratowniczo 
– gaśniczego

- Chcielibyśmy podzię-
kować Wszystkim zaan-
gażowanym w pozyskanie 
środków na zakup nowe-
go samochodu bojowego 

MAN. W szczególno-
ści podziękowania należą 
się Panu Wójtowi Gminy 
Klembów Rafałowi Mathiak 
- napisali na swoim facebo-
okowym profilu druhowie z 
OSP Dobczyn

 Wartość całkowita sa-
mochodu z wyposażeniem 
wyniosła 830 250,00 zł. 
Montaż finansowy zadania 
to dotacje od różnych in-
stytucji oraz środki własne. 

Złożyły się na nie 280 000,00 
zł od Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie i  Narodowe-
go Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej; 160 000,00 zł 
z funduszy Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji; 100 000,00 zł 
przekazało Województwo 
Mazowieckie, 270 250,00 
zł pochodziło ze środków 
własnych Gminy Klembów, 

a 20 000,00 zł ze środków 
OSP w Dobczynie. 

Promesę na zakup no-
wego średniego samocho-
du ratowniczo-gaśnicze-
go druhowie odebrali już  
w maju 2020 roku jako jed-
na z czterech jednostek  
z powiatu wołomińskiego. 
Wręczenia promesy dokonał 
prezydent Andrzej  Duda  

(opr.)

inw
estycja w

 w
 bezpieczeństw

o

Wartość całkowita nowego  
samochodu dla OSP Dobczyn wraz z jego wyposażeniem  

wyniosła 830 250,00 zł.

Tuż przed końcem 2020 roku, miało miejsce  
oficjalne przekazanie średniego  
samochodu ratowniczo – gaśniczego  
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczynie!

Nowy wóz strażacki 
dla OSP Dobczyn 

W krótkim nagraniu filmowym 
Elżbieta Radwan, burmistrz Woło-
mina, wygłosiła, w formie deklaracji, 
swoje stanowisko w sprawie braku 
uchwały budżetowej oraz wspólnego 
biletu i biletu metropolitalnego:

 - Szanowni państwo. Kilka faktów. 
Dobry budżet na 2021 rok, pozytyw-
nie zaopiniowany przez fachowców z 
Regionalnej Izby Obrachunkowej nie 
został podjęty i stworzył się problem. 
Co dalej ze Wspólnym Biletem? 

Szanowni państwo, w tym pro-
jekcie budżetu były środki na ten cel.

I następny fakt: dla przypomnienia 
- szczególnie tym, którzy mają krótki 
staż samorządowy. Wspólny Bilet 
utracił mój poprzednik - Ryszard 
Madziar. My - dla państwa - odzy-
skaliśmy możliwość korzystania ze 
Wspólnego Biletu. Ba - poszerzy-
liśmy ofertę o Bilet Metropolitalny. 
Ponieważ ten dobry budżet nie 
został podjęty, powstało szereg pytań 
i niedomówień formalno-prawnych. 
My nie kierujemy sie emocjami. My 
mocno stąpamy po ziemi. Nie chcemy 
przekroczyć żadnej normy prawnej 
- dlatego pytamy fachowców i eks-
pertów - w imieniu państwa, żebyście 
byli bezpieczni. Szanowni państwo, 
nie jest naszą wolą, jak to niektórzy 
mówią, że nie chcemy Wspólnego 
Biletu. Jest problem formalno-praw-
ny. Ale tu deklaruję - od wspólnego 
biletu nie odstąpimy. Bez względu 
na konsekwencje. W tym trudnym, 
pandemicznym czasie, gdzie państwo 
liczycie i my liczymy w gminie liczy-
my każdy grosz - nie można zrobić 
inaczej. Szanowni państwo - proszę 
o wyciszenie emocji.Tu chodzi o me-
rytorykę, tylko tak możemy spokojnie 
pracować. Dla dobra i na rzecz Gminy 
Wołomin. Szanowni państwo, jeszcze 
jedno - z rozwagą trzeba podchodzić 
do wielu trudności - to jest jedyna 
sytuacja w Polsce, to co się stało z 
budżetem Gminy Wołomin. Moja 
deklaracja jest taka: Bez względu na 
konsekwencje Bilet zostaje - dobitnie 
zapewniła burmistrz stojąc na peronie 
kolejowym w Wołominie.

Przypomnijmy: Po sesji budżeto-
wej, która odbyła się w grudniu 2020 
roku, na forach społecznościowych, 
ze strony środowiska Burmistrz 
Wołomina, pojawiły się informacje 
o zagrożeniu wspólnego biletu i 
biletu metropolitalnego ze względu 
na nie przyjętą uchwałę budżetową. 
Niektórzy z wołomińskich samorzą-
dowców trochę się jednak zanadto 
"zagalopowali" przestrzegając przed 
utratą Wspólnego Biletu nawet przez 
mieszkańców Ząbek, w których taki 
bilet nie obowiązuje od wielu lat. 
No cóż - akurat w tym przypadku, 
podążając za słowami Pani Burmistrz, 
można tą pomyłkę wytłumaczyć zbyt 
krótkim stażem samorządowym.

Pojawiające się newsy wzbudziły 
niepokój również wśród mieszkańców 

sąsiednich gmin - Zielonki i Kobyłki, 
korzystających z obu form biletów. 
Chcąc uspokoić nastroje wśród 
mieszkańców Kobyłki, do tematu 
ustosunkowała się Edyta Zbieć, bur-
mistrz Kobyłki, wyjaśniając zasady 
funkcjonowania gminy w przypadku 
braku uchwały budżetowej. 

- Mieszkańcy zasypują mnie 
pytaniami o bilety. Chciałabym więc 
wyjaśnić, że finansowanie biletu jest 
zaplanowane w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej. Warto pamiętać, że 

Gmina Wołomin podpisała również 
umowę z powiatem na finansowanie 
biletu na kolejne lata - mówiła w 
nagraniu na kanale "Właściwi ludzie" 
prowadzonym przez Lecha Urba-
nowskiego.

Podobną linię, w tym samym 
nagraniu, prezentował wieloletni wo-
łomiński radny Dominik Kozaczka, a 
członek Zarządu Powiatu – Grzegorz 

Siwek, przypomniał, że Wspólny 
Bilet od wielu lat nie obowiązuje w 
Ząbkach a do Biletu Metropolitalnego 
każda gmina dopłaca swoim miesz-
kańcom odrębnie. 

Ale niepokój podsyciły również, 
wystosowane, przez wysokiej rangi 
urzędników wołomińskich (Panią 
Skarbnik i zastępcę burmistrza Woło-
mina Dariusza Szymanowskiego), pi-
sma do RIO  -z prośbą o interpretację 
zaistniałej sytuacji jak również do Sta-
rosty Wołomińskiego o przesunięcie 

płatności za bilet. Odpowiedzi RIO 
nie poznaliśmy. Starosta Wołomiński 
zaapelował natomiast do Burmistrz 
Wołomina o jasne sprecyzowanie 
zamiarów Gminy Wołomin wobec 
współfinansowania biletu wspólnego.

Wkrótce dowiedzieliśmy się, po-
czątkowo nieoficjalnie, że "transza 
za bilet z Wołomina do starostwa po-
szła". Następnego dnia otrzymaliśmy 

oficjalne potwierdzenie, że pieniądze 
trafiły na konto starostwa. Kilka 
godzin później pojawiło się filmowe 
wystąpienie Burmistrz Elżbiety 
Radwan, którego treść pozwoliliśmy 
sobie przytoczyć powyżej. w całosci 
i niezmienionej formie. Bilet został.

Czy tym razem na pewno? 
P.S. Niemal od początku obecnej 

kadencji, a więc nie po raz pierw-
szy, analizując kroki podejmowane 
przez wołomiński magistrat, czuję 

złość i zdziwienie. Złość, że ciągle 
podsycana jest atmosfera wzajemnej 
nienawiści pomiędzy mieszkańca-
mi. A zdziwienie? Zdziwienie, że 
Burmistrz i Radni Mojego Miasta 
ciągle biorą w tym udział. Szanowni 
Państwo – czy na serio myślicie, że 
my – Mieszkańcy, właśnie takich 
postaw od Was oczekujemy?

Teresa Urbanowska  

Bez względu  
na konsekwencje 
Bilet zostaje

Ogrom emocji, wśród mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej w Woło-
minie, Kobyłce i Zielonce, wywołały informacje publikowane przez Elżbietę Radwan, 
burmistrz Wołomina i radnych z obozu rządzącego, w sprawie biletu wspólnego i biletu 
metropolitalnego. Wynikało z nich, że nie podjęcie, na grudniowej sesji, uchwały bu-
dżetowej, spowoduje wycofanie się z finansowania tej usługi. W styczniu, po licznych 
komentarzach, między innymi na kanale „Właściwi ludzie” Elżbieta Radwan oznajmiła: 
- Bez względu na konsekwencje bilet zostaje. Czemu więc miało służyć to zamieszanie?

– (...) to jest jedyna  
sytuacja w Polsce,  
to co się stało z budżetem 
Gminy Wołomin.  
Moja deklaracja jest taka: 
Bez względu na konse-
kwencje Bilet zostaje - 
dobitnie zapewniła  
Elżbieta Radwan,  
burmistrz Wołomina stojąc 
na peronie kolejowym

– Wydatki na wspólny  
bilet i bilet metropolitalny  
są zapisane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy 
Wołomin. Do czasu uchwa-
lenia budżetu, który mija 31 
marca, gmina pracuje na 
prowizorium budżetowym 
- przekonywał w programie 
Właściwi Ludzie wieloletni 
Radny Dominik Kozaczka. 

- W czasie rozmowy, 
członek Zarządu Powiatu 
Wołomińskiego  
mieszkający w Ząbkach  
– Grzegorz Siwek,  
przypomniał, że Wspól-
ny Bilet od wielu lat nie 
obowiązuje w Ząbkach a do 
Biletu Metropolitalnego każ-
da gmina dopłaca swoim 
mieszkańcom odrębnie. 

Teresa Urbanowska

W październiku, wystąpiłam do 
władz Wołomina w imieniu sto-
warzyszenia, które od lat realizuje 
różne działania dla mieszkańców 
tego miasta jak również dwóch or-
ganizacji senioralnych angażujących 
się aktywnie w działania społeczne o 
możliwość wspólnego korzystania z 
gminnego lokalu, będącego w dyspo-
zycji innej organizacji pozarządowej 
z którą to współdzielenie lokalu 
wstępnie uzgodniliśmy. 

Nie oczekiwaliśmy w związku z 
tym od gminy żadnych dodatkowych 
nakładów a jedynie formalnej zgody 
na zastosowanie takiego rozwiązania.

Od dawna współpracujemy ze 
sobą przy różnych działaniach ar-
tystycznych. Wszystkie organizacje 
– łącznie z głównym najemcą gmin-
nego lokalu, wyraziły chęć dzielenia 
przestrzeni w dniach i godzinach 
nie nakładających się na działanie 
głównego najemcy. Zależało nam na 
szybkiej odpowiedzi, gdyż organiza-
cja którą prowadzę, korzystająca od 
ponad 10 lat z komercyjnie wynaj-
mowanych pomieszczeń, z uwagi 
na pandemię nie ma możliwości po-
zyskania środków jego utrzymanie.

Sytuacja wyglądała więc nastę-
pująco – organizacje „domówiły 

się pomiędzy sobą” i zwróciły 
się do Gminy z prośbą o formal-
ne usankcjonowanie wspólnych 
ustaleń.

W grudniu, krótko przed Święta-
mi wreszcie nadeszła długo oczekiwa-
na odpowiedź. Gdzieś w głębi duszy 
czułam, że nie będę z niej zadowo-
lona, jednak – łudziłam się, że może 
tym razem moje przeczucie mnie 
zawiodło. Niestety – nie zawiodło.

Zarządzanie zasobami komu-
nalnymi podlega bezpośrednio pod 
wiceburmistrza Dariusza Szyma-
nowskiego, który nie dość, że długo 
zwlekał z udzieleniem odpowiedzi, to 

uznał, że wie lepiej czego potrzebu-
jemy a ustosunkowując się do naszej 
prośby stwierdził autorytatywnie: 
”Nie uważam, aby to było dobre roz-
wiązanie” - napisał, proponując nam 
korzystanie z przestrzeni przekazanej 
innej organizacji. Przestrzeni, która w 
żaden sposób nie przystaje do prowa-
dzonych przez nasze trzy organizacje 
działań nie tylko pod względem nie-
wielkiej przestrzeni, którą dysponuje.

Kilka dni po wskazaniu nam tej 
lokalizacji, na oficjalnej stronie urzę-
du miasta, pojawił się komunikat o 
tym, że na bliżej nie określony czas, 
gmina „odracza” udzielania dotacji 

dla organizacji pozarządowych w kilku 
obszarach. Wśród wymienionych  
znalazła się również ta wskazana nam 
jako prowadząca miejsca, do którego 
pan wiceburmistrz nas odesłał.

Sprawa zgoła innego kalibru niż ta 
z Białołęki, ale tylko pozornie. 

Osoba podejmująca decyzję 
urzędniczą, nie licząc się z potrzeba-
mi strony społecznej prowadzącej od 
lat nieodpłatne działania poradnicze, 
edukacyjne i integracyjne dla różnych 
grup społecznych Miasta i Gminy 
Wołomin, zamyka temat autorytatyw-
nym stwierdzeniem „Nie uważam, 
aby to było dobre rozwiązanie”. 

O temacie poinformowałam 
również przewodniczącego Rady. 
Miejskiej w Wołominie. Chyba tu 
również zabrakło zrozumienia. Nie-
stety. Organizacja, jako miejsce dla 
mieszkańców, na dzień dzisiejszy 
przestała istnieć. Z trudem zdobyte 
wyposażenie utykamy po domach 
lub rozdajemy innym organizacjom.

To w ostatnim czasie kolejny 
przykład na nieliczenie się z po-
trzebami i opinią społeczeństwa.  
Szanowni Samorządowcy Wołomina 
to droga, która prowadzi donikąd.

P.S. Nie podaję nazw organizacji, 
ponieważ nie chodzi tu o to, kogo 
temat dotyczy, ale o formę i sposób 
postępowania strony urzędowej.

Droga donikąd

Opublikowany w Gazecie Wyborczej artykuł dotyczący praktyk stosowanych (w sprawach prywatnych - 
przyp. red.) przez Dariusza Szymanowskiego, osobę piastującą od 2018 roku funkcję wiceburmistrza Woło-
mina, w stosunku do mieszkańców Białołęki, wprawiła w osłupienie wielu obserwatorów życia publicznego 
i samorządowego w Wołominie. Mnie jednak jakoś specjalnie postawa tego „włodarza” nie zaskoczyła. 

Zarządzanie zasobami ko-
munalnymi podlega bezpo-
średnio pod wiceburmistrza 
Dariusza Szymanowskiego, 
który nie dość, że długo 
zwlekał z udzieleniem 
odpowiedzi to uznał, że wie 
lepiej czego potrzebujemy 
a ustosunkowując się do 
naszej prośby stwierdził 
autorytatywnie - ”Nie 
uważam, aby to było dobre 
rozwiązanie” - napisał,

– Przebudowa skrzyżowa-
nia Sosnowa/Kościuszki  
z Wołodyjowskiego ma na 
celu stworzenie w tym 
miejscu przejścia dla 
pieszych, które funkcjo-
nowało w tej lokalizacji 
przed remontem drogi 
– informuje Arkadiusz 
Werelich – radny 
powiatowy z Marek

- W tegorocznym bu-
dżecie Powiatu Wołomiń-
skiego zabezpieczyliśmy 
środki na przebudowę 
skrzyżowania drogi powia-
towej w ciągu ul. Sosnowa/
Kościuszki z ul. Woło-
dyjowskiego w Markach. 
Przebudowa ma na celu 
powstanie w tym miejscu 
przejścia dla pieszych, 
które historycznie funk-
cjonowało w tej lokalizacji 
przed kompleksowym re-
montem drogi – informuje 
Arkadiusz Werelich.

Radny zapewnia, że 

przesłał sugestie do sto-
sownego wydziału powia-
tu, aby przyszłe przejście 
było dodatkowo zabez-
pieczone pod względem 
bezpieczeństwa. - Jak 
wszyscy wiemy, korzystać 
z niego będzie duże grono 
Mieszkańców naszego 
miasta, w tym dzieci i mło-

dzieży, które będą pokony-
wać codzienną drogę do 
przedszkola, szkoły, czy na 
przystanek autobusowy. W 
zeszłym roku, wsłuchując 
się w głos Mieszkańców 
- wspólnie z radną Ewa 
Rosa zabiegaliśmy o po-
wrót przejścia dla pieszych 
w tym miejscu, dlatego 
bardzo cieszymy się, że 

problem zostanie rozwią-
zany – informuje Werelich 
dziękując równocześnie 
staroście wołomińskiemu 
oraz naczelnikowi wy-
działu dróg powiatowych 
za uwzględnienie głosu 
Mieszkańców oraz rad-
nych powiatu wołomiń-
skiego.

- Powraca przejście dla pieszych w rejonie 
skrzyżowania ul.Kościuszki/Wołodyjowskiego (w 
Markach, przyp. Red.) - informuje, nie kryjąc rado-
ści, Arkadiusz Werelich, radny powiatowy z Marek 
zamieszczając w Internecie na swojej Fbkowej 
stronie informację po zabezpieczonych na ten cel 
środkach finansowych w budżecie powiatu.

W Markach  
będzie nowe... 
skrzyżowanie

nie tylko z m
yślą o pieszych


